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ARRAIAL DO CABO 
Transporte ida e volta – pousada com café da manhã - passeios 

 

 

Arraial do Cabo, localizada a duas horas (169 km) da Capital, Rio de Janeiro. Arraial faz 

parte da região da Costa do Sol, conhecida por abrigar algumas das melhores praias do 

Brasil. Neste roteiro, você irá explorar a cidade, curtir as inúmeras praias em um Passeio de 

Escuna e conhecer a Praia do Pontal de Atalaia, considerada uma das mais belas do mundo. 

Além disso, aventure-se nas dunas do Arraial de Quadriciclo, ou em um passeio de buggy. 

Os amantes da vida marinha não podem perder a oportunidade de fazer um Batismo de 

Mergulho na Capital Brasileira do Mergulho, e se impressionar com a diversidade submarina 

deste lugar especial (atividade opcional). 

 

Itinerário 

 

Dia 1 - Sua viagem começa quando você embarca no transporte que o deixará na 
hospedagem em Arraial do Cabo. Após o check-in, aproveite o tempo livre para explorar a 

região à sua maneira. 

 

Dia 2 - Esteja no lobby no horário marcado você será levado para um passeio de Buggy 
pelas dunas e praias, visitando o Mirante da Boa Vista, Prainha, Praia do Pontal, as praias 

próximas ao centro da cidade. Se preferir, você pode substituir o passeio de buggy por um 
passeio de Quadriciclo. 

 

Dia 3 - Esteja pronto no lobby no horário marcado, você será levado para um passeio de 

Escuna em Arraial do Cabo, o "Caribe Brasileiro". Neste passeio de escuna você se 
surpreenderá com as praias de areia branca, macia e fofas. Destaque para as praias do 

Farol, a famosa Prainha do Pontal de Atalaia, Praia do Forno e outros locais. O passeio tem 
duração média de 03h e 30 minutos. Você tem o restante do dia livre para você! 

 

Dia 4 – Esteja no lobby no horário marcado, você vai descobrir as maravilhas do mundo 

subaquático com um Batismo de Mergulho. Tartarugas, corais incríveis, cavalos-marinhos e 
muitos peixes são apenas uma pequena amostra da biodiversidade que você encontrará no 
"caribe brasileiro". E não precisa ser mergulhador profissional ou saber nadar para desfrutar 

das maravilhas subaquáticas do mar de Arraial. 
Para os amadores que querem experimentar um mergulho profundo, a melhor opção é o 

batismo. Você receberá todas as instruções sobre o funcionamento básico do equipamento, 
os principais sinais de uso e dicas para controlar a pressão. No entanto, o mergulho será 
feito em duplas com um instrutor que o acompanhará durante todo o curso. É muito seguro 

e com certeza será uma experiência incrível. 
 

Retorno a hospedagem para o check out e traslado de retorno para a cidade do Rio de 
Janeiro. 
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521969414716&text=Agende sua visita presencial, nas segundas ou sextas das 10 h %C3%A1s 17 h.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521969414716&text=Agende%20sua%20visita%20presencial%2C%20nas%20segundas%20ou%20sextas%20das%2010%20h%20%C3%A1s%2017%20h.
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Incluído 

Traslado do Rio /Arraial do Cabo/ Rio 
4 dias e 3 noites de hospedagem com c café da manhã nos dias 2, 3 e 4 

Passeios de buggy (opcional Quadriciclo) com guia de turismo. Passeio de barco  
Mergulho em Arraial do Cabo (opcional) 

 
Não inclui: 
Bilhetes aéreos e/ou rodoviários; Outros passeios opcionais; Entradas;  

Bebidas e refeições não descritas como incluídas;  
Seguro de viagem; 

Qualquer item não descrito como incluído 
 
 

 

A PARTIR DE R$1.270 por pessoa em apartamento duplo 

 
                        

SOLICITE SUA RESERVA 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521969414716&text=Agende sua visita presencial, nas segundas ou sextas das 10 h %C3%A1s 17 h.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521969414716&text=Agende%20sua%20visita%20presencial%2C%20nas%20segundas%20ou%20sextas%20das%2010%20h%20%C3%A1s%2017%20h.
https://www.riointours.com/assembleyourtrip

